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Beräkningsprogram

Kabelhantering 
ValkCableCare

www.valkpvplanner.com

Kabelkanaler
•  Brett utbud av kabelkanaler av zink/aluminium, lock, avdelare och tillbehör
•  Speciellt takstöd för en, två eller till och med tre kabelkanaler bredvid varandra 
•  Kabelkanaler kan placeras i fördjupningarna av ValkPro+ systemets pannbärare av gummi

Alternativ 1: Enkelt läge
Rita in system utan byggnad
•  Rita in ett system på ett tomt ark
•  Ange antal paneler per rad samt antal rader

Alternativ 2: Satellitbild
Rita in system på en be�ntlig byggnad
•  Rita in systemet på ett be�ntligt tak med hjälp av satellitbilder, t.ex. Google Maps
•  Bestäm monteringsmaterial snabbt och enkelt för �era och olika takytor

Vårt beräkningsprogram online
Med ValkPVplanner, som är gratis att använda, kan alla projekt med platta eller lutande tak utformas med hjälp av satellitbilder, en 
egenritad byggnad eller bara med antalet önskade paneler. Resultatet är en detaljerad handledning, inklusive installationsritningar, 

materiallista och för platta tak en ballastöversikt. 
 

ValkPVplanner är användarvänligt, snabbt, komplett och kan kopplas ihop med din webbutik och/eller annat PV-utvecklingsprogram 
via en API-anslutning. Standardvärden för de vanligaste variablerna ger snabb insikt i möjligheterna för projektet.

Alternativ 3: Tom karta
Rita in system på ny byggnad
•  Rita in en byggnad på ett tomt ark
•  För nya byggnader räcker det helt enkelt att ange byggnadens mått

Van der Valk Solar Systems erbjuder ett komplett utbud av kabelhanteringsprodukter under namnet ValkCableCare. 
Med hjälp av dessa produkter kan solpanelssystemets kablage döljas på ett snyggt, säkert och snabbt sätt.

Kabelklämmor
•  Effektiva lösningar för att dra DC- & AC-kablar och -kontakter
•  Kabelklämmor ska fästas på pro�ler, takbärare och solpaneler
•  Diverse justeringstillbehör



Montering: söder Montering: öst-väst

Platta tak
ValkPro+

Monteringssystem för platta tak
Van der Valk Solar Systems monteringssystem för solpaneler för platta tak är utvecklade med fullt fokus på tak- och vindbelastning 

och uppfyller därmed de högsta säkerhetskraven.

Vårt sortiment för platta tak utmärker sig vad gäller enkel och snabb montering. Efter dimensionering i vårt beräkningsprogram som 
är gratis att använda kan du direkt beställa den ballast som krävs. Detta förenklar logistiken och installationen.

Dessa är fördelarna:
• ValkPro+, 10 graders liggande eller stående orientering

• Monteringstid per solpanel: 3 minuter

• 100 % potentialutjämnande

• Godkänd för blixtskydd

• Särskilt godkännande för Tyskland (abZ)

• I standardutförandet kan den tillämpas på upp till 25 m höjd  

   (högre på begäran)

• Mycket få nödvändiga delar

• Låg ballast, stöds av Eurocode och testad i vindtunnel (särskilt  

   testad för PVC-tak)

• Utrustad med �exibla, mjuka gummistöd för att kompensera  

   för krympning och expansion och för att skydda taket

• Panelklämmor standard med potentialutjämningsplatta

• Smart och säker kabelhantering

ValkPro+
•  Lämpligt för paneler av alla format
•  Liggande montering
•  10° lutningsvinkel
•  Sydlig eller östvästlig placering
•  Möjlighet för extra panelstöd vid hög snölast eller vid mycket  
    stora solpaneler
•  Kan monteras vid taket med ValkSolarFix

ValkPro+ Max
•  För maximal belastning av solpaneler
•  Stående montering
•  10° lutningsvinkel
•  Sydlig eller östvästlig placering
•  Kan monteras vid taket med ValkSolarFix

ValkPitched - Tiled
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Lutande tak
ValkPitched

Monteringssystem för lutande tak
Vid utvecklingen av monteringssystem för tak har enkel montering och snabbhet varit viktiga utgångspunkter. 

Flexibilitet är också viktig. Det �nns nämligen många olika typer av lutande tak, alla med sina krav på en solid montering.  
Vårt sortiment för lutande tak är både genomtänkt och komplett. 

Systemen är tillämpliga på många olika typer av tak, naturligtvis med korrekt och säker takmontering för alla lutande tak.

ValkPitched - Plain Covering

 Bitumen

 PVC 
 

 EPDM

Dessa är fördelarna:
• Komplett sortiment av taklösningar för takpannor, plåttak,  

   korrugerad plåt, falsat tak (Kalzip), bitumentak

• Endast 2 typer av panelklämmor tack vare justerbarhet (25–40  

   mm)

• Endast 1 typ av pro�l (säljs i olika längder)

• Pro�len i standardutförande med extra längd vilket gör dem  

   lämpliga för de största panelformaten (mindre sågspill)

• Möjlighet att skruva (Smartline, Strongline) och hänga (Slimline,  

   Strongline och hängbult) vid takpannor

• Förpackade satser möjliga såsom ValkBox

• Snabb montering tack vare förmonterade delar

• I standardutförandet kan den tillämpas på upp till 25 m höjd  

   (högre på begäran)

• Panelklämmor standard med potentialutjämningsplatta

• Smart och säker kabelhantering

ValkKits

Lutande tak
ValkBox - Slimline / Smartline / Strongline / Boltline
•  Monteringssystem för lutande tegeltak 
•  Få monteringsmaterial förpackat som kit i en enda låda
•  Nio varianter för layout med upp till nio solpaneler per rad

Våra ValkKits och andra smarta lösningar  
Vi är en ”one-stop-shop” för solpanelssystem och allt för montering av solpaneler. Förutom monteringssystem för vanliga platta och 

sluttande tak, erbjuder vi även speciallösningar för till- och utbyggnadstak, fristående garage, �erbostadshus och markplacering.

Och med våra ValkKits behöver du endast ha några produkter i lager, och du plockar i en handvändning ihop exakt rätt material till 
beställningen. Det gör att felleveranserna begränsas till ett minimum och att arbetsförberedelserna förenklas.

ValkDouble / ValkTriple / ValkQuattro
•  Upp till 100 % �er solpaneler per tak
•  Mellan- och ändklämmor av universaltyp (H 25–40 mm)
•  Låg höjd tack vare liten, fast lutningsvinkel på 10°
•  Kan även användas för markplacering

Platta tak

Platta tak
ValkBox3
•  Montering för en solpanel 
•  Mycket enkel att placera
•  För tak med många hinder

Mark
ValkPro+
•  Kräver ingen infästning i marken eller användning av tunga maskiner
•  Särskilda fundamentblock ger höjd, ballast och stabilitet
•  Alla varianter för ValkPro+ är möjliga

Markplacering

Alla utföranden av ValkPro+ är enkla att montera på öppna ytor såsom exempelvis ett övergivet industriområde. Det behövs inga 
fästpunkter i marken, vilket även gör dessa system perfekta för till exempel vattenreningsverk.

De särskilda betongfundamenten ger den ballast och stabilitet som krävs, och placerar systemet vid en höjd som förenklar 
underhållet. För att förhindra ogräs, används ofta en markduk.

ValkPitched - Corrugated 

 Korrugerade eternitplattor

 Korrugerad plåt

ValkPitched - Medelhavs

 

 Fasta takpannor 
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• Omfattande teknik- och marknadsföringsstöd

• Erfaret och dynamiskt familjeföretag

Van der Valk Solar Systems + Internationellt
Westernesse 18 - 2635 BG  Den Hoorn, Nederländerna 
+31 174 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com 
 
Valk Solar Systems UK + IE
+44 1304 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk
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KONTAKTUPPGIFTER | UTVECKLARE OCH TILLVERKARE AV MONTERINGSSYSTEM FÖR SOLPANELER

www.valksolarsystems.com

Van der Valk Solar Systems International Van der Valk Solar Systems Internationalvalksolar Valksolar

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 326 544 
ventas@valksolarsystems.es
 
 
Valk Solar Systems Nordics
+46 7 25 27 00 66 
sales@valksolarsystems.se

Beräkningsprogram

Kabelhantering 
ValkCableCare

www.valkpvplanner.com

Kabelkanaler
•  Brett utbud av kabelkanaler av zink/aluminium, lock, avdelare och tillbehör
•  Speciellt takstöd för en, två eller till och med tre kabelkanaler bredvid varandra 
•  Kabelkanaler kan placeras i fördjupningarna av ValkPro+ systemets pannbärare av gummi

Alternativ 1: Enkelt läge
Rita in system utan byggnad
•  Rita in ett system på ett tomt ark
•  Ange antal paneler per rad samt antal rader

Alternativ 2: Satellitbild
Rita in system på en be�ntlig byggnad
•  Rita in systemet på ett be�ntligt tak med hjälp av satellitbilder, t.ex. Google Maps
•  Bestäm monteringsmaterial snabbt och enkelt för �era och olika takytor

Vårt beräkningsprogram online
Med ValkPVplanner, som är gratis att använda, kan alla projekt med platta eller lutande tak utformas med hjälp av satellitbilder, en 
egenritad byggnad eller bara med antalet önskade paneler. Resultatet är en detaljerad handledning, inklusive installationsritningar, 

materiallista och för platta tak en ballastöversikt. 
 

ValkPVplanner är användarvänligt, snabbt, komplett och kan kopplas ihop med din webbutik och/eller annat PV-utvecklingsprogram 
via en API-anslutning. Standardvärden för de vanligaste variablerna ger snabb insikt i möjligheterna för projektet.

Alternativ 3: Tom karta
Rita in system på ny byggnad
•  Rita in en byggnad på ett tomt ark
•  För nya byggnader räcker det helt enkelt att ange byggnadens mått

Van der Valk Solar Systems erbjuder ett komplett utbud av kabelhanteringsprodukter under namnet ValkCableCare. 
Med hjälp av dessa produkter kan solpanelssystemets kablage döljas på ett snyggt, säkert och snabbt sätt.

Kabelklämmor
•  Effektiva lösningar för att dra DC- & AC-kablar och -kontakter
•  Kabelklämmor ska fästas på pro�ler, takbärare och solpaneler
•  Diverse justeringstillbehör


